Siłownia w Świnach
Czy parafia może stać się miejscem integracji lokalnej społeczności, rozumianej nie tylko w sensie
duchowym ale i społecznym? Okazuje się, że przy odrobinie wzajemnego zrozumienia, jak
najbardziej.
Świny są jednym z tych sołectw, które cierpią na brak miejsca do lokalnej integracji. Nie dysponują
świetlicą wiejską, nie dysponują remizą strażacką. Posiadają za to miejscowy kościół. Nowy
proboszcz widząc problem, z którym od dłuższego czasu borykali się mieszkańcy, podjął decyzję o
udostępnieniu sołectwu jednego z pięter domu parafialnego. Wyjście do ludzi, okazało się strzałem w
dziesiątkę. – Jestem ogromnie wdzięczna ks. Jarosławowi Życkiemu za pomoc, bowiem rozwiązał
naprawdę poważny problem. Funkcję sołtysa sprawuję już trzecią kadencję. Ze względu na brak
odpowiedniego lokalu, do tej pory spotkania sołeckie zmuszona byłam organizować w swoim domu.
Udostępnienie przez proboszcza części domu parafialnego podniosło niezwykle komfort spotkań.
Pomieszczenia może nie są zbyt obszerne, za to możemy spotykać się w nich o każdej porze dnia –
wyjaśnia sołtys Marzena Krawczyk.
Ze środków z funduszu sołeckiego sołectwo wyposażyło aneks kuchenny oraz zakupiło niezbędne
meble.
W ostatnim czasie owocna współpraca sołectwa i parafii poszła jeszcze o krok dalej. – W sołectwie
mamy dużo młodzieży. Sporo czasu spędza z nimi ks. Jarek, organizując na przykład wyjazdy na
siatkę do Jeżowa. Wspólnie postanowiliśmy zatem, że fajnym rozwiązaniem byłoby stworzenie w
suterenie domu parafialnego, ogólnodostępnej siłowni, integrującej młodzież z parafii oraz sołectwa.
Naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszła również Gmina Koluszki, za co serdecznie dziękujemy panu
burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego – dodaje sołtys Sołectwa Świny.
Przedsięwzięcie częściowo zostało sfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego. Pomocną dłoń
wyciągnęła również wicemarszałek Joanna Skrzydlewska, która z Urzędu Marszałkowskiego
przekazała na budowę siłowni 5 tys. zł. W przyszłości, siłownia ma zostać doposażona o łazienkę z
prysznicem. Pierwsi amatorzy poprawy tężyzny fizycznej, z nowej atrakcji będą mogli korzystać już
po wakacjach.
Dodajmy, że zainwestowane w integrację pieniądze nie idą na darmo. Sołectwo organizuje już trzy
większe festyny: na święto patrona parafii, koncert piosenki patriotycznej 15 sierpnia, oraz
parafialne dożynki. Pani sołtys już zapowiada, że kolejne integracyjne pomysły jeszcze przed nimi.

